Trancatheter Cardiovascular
Therapeutics (TCT)
Washington DC, 21.-25. september
Høstens store kongress innenfor invasiv kardiologi ble avholdt ved
Washington Convention Center. Det ble registrert over 10000 deltagere. Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) var et sentralt tema.
Denne teknikken er foreløpig foretrukket hos pasienter med høy komorbiditet. På verdensbasis er over 20000 individer behandlet med TAVI.
PARTNER-studien presentert av Martin Leon viste overbevisende resultater i favør av TAVI sammenholdt med konservativ behandling (inkludert ballongdilatasjon av aortaklaffen). Disse resultatene er nærmere
omtalt i en spesialartikkel av Terje Steigen i dette nummeret av Hjerteforum. Perkutan klipsing av mitralklaffen ved hemodynamisk betydningsfull mitrallekkasje fikk også oppmerksomhet, og Svein Rotevatn har
levert et dekkende referat om anvendelsen av MitraClip. Hyppigheten av
sene stenttromboser har bedret seg betydelig med andregenerasjonsDES, som vist i Endeavor IV og COMPARE, nærmere omtalt av Ole Johan
Jakobsen. Han har også referert flere andre interessante studier, og blant
disse kan nevnes 3-års resultatene i LEADERS (biolimus med absorberbar polymer sammenholdt med sirolimus), SORT-OUT IV (Cypher vs.
Xience/Promus) og 2-årsresultater i SPIRIT IV. Ketil Lunde har oppdatert
oss på regenerativ medisin i kardiologien, og Håkon Grøgaard presenterer status for CT i koronar diagnostikken. Alf Inge Larsen omtaler
invasive behandlingsstrategier ved akutt koronarsyndrom. Redaksjonen i
Hjerteforum takker for innsatsen og ønsker alle god lesning.
Dennis W.T. Nilsen,
Stedlig redaktør
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MitraClip - perkutan behandling av
mitralinsuffisiens
Svein Rotevatn, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus
bakre segl og låser disse mot hverandre.
Plasseringen og effekten av klipsen kontrolleres underveis ved hjelp av transøsofagusekkokardiografi, og klipsen kan omplasse-

Kirurgisk reparasjon av defekte mitralsegl
(mitralklaffplastikk) ved mitralinsuffisiens er en veletablert metode som gir gode
resultat med lav risiko når den blir utført
tidlig hos pasienter med degenerativ mitralklaffsykdom. Risikoen hos eldre pasienter,
ved komorbiditet og ved redusert venstre
ventrikkelfunksjon er derimot betydelig.
Som en følge av dette har Euro Heart Survey
avdekket at 50 % av pasienter med alvorlig
mitralinsuffisiens ikke blir behandlet kirurgisk på grunn av risikoen med inngrepet.
De seneste årene er det utviklet flere
utstyrsvarianter for å behandle mitralinsuffisiens uten åpen hjertekirurgi. Lengst i utviklingen er den såkalte MitraClip. Prinsippet
for denne er at det settes en klips på fremre
og bakre mitralsegl slik at disse blir heftet
til hverandre og lager et dobbelt innløp fra
venstre atrium til venstre ventrikkel. På den
måten blir også øvrige deler av mitralseglene ført mot hverandre slik at disse lukker
seg bedre under systolen og lekkasjen
tilbake til atriet blir mindre. Denne metoden
etterligner en kirurgisk teknikk for behandling av miralinsuffisiens som er utviklet av
Alfieri og som går ut på å sy sammen det to
mitralseglene på et sted og lage to åpninger
fra atriet til ventrikkelen (figur1).
Ved den perkutane metoden blir
klipsen satt på plass ved hjelp av et spesielt
leveringssystem som via tilgang fra en
femoralvene føres opp til høyre atrium,
gjennom atrieseptum og forbi mitralklaffen
(figur 2). Klipsen åpnes deretter og trekkes
så tilbake slik at det fanger både fremre og

A
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Figur 2. A) MitraClip med leveringssystem på vei
gjennom mitralklaffen. B) Klipsen er utslått og klar
til å fange de to mitralseglene. C) resultat etter at
klipsen satt med dobbelt innløp fra venstre atrium til
venstre ventrikkel.

Figur 1. Alfieri teknikk for kirurgi ved
mitralinsuffisiens
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På TCT 2010 ble Everest II-studien
diskutert videre, og blant annet ble data
fra Everest II High Risk Registry presentert.
Dette var pasienter som ikke ble randomisert i hovedstudien på grunn av høy risiko
(forventet mortalitet > 12 % ut fra STS’
risikokalkulator), men som fikk behandling
med MitraClip. Denne gruppen omfattet
pasienter med både funksjonell og degenerativ etiologi. Forventet 30 dagers mortalitet
for hele gruppen ved kirurgi var 18,2 %,
mens den observerte mortaliteten etter
MitraClip var 7,7 %. Implantasjon av MitraClip resulterte i betydelig reduksjon i graden
av mitralinsuffisiens fra 97 % av pasientene
i grad 3-4 før behandling til 23 % etter 12
måneder. NYHA-funksjonsklasse bedret seg
fra 89 % i klasse III og IV før innsetting av
MitraClip til 26 % i samme funksjonsklasse
12 måneder seinere. MitraClip resulterte
også i signifikant reduksjon i diastolisk og
systolisk volum målt ved ekkokardiografi.
Det ble også funnet en signifikant reduksjon
i forekomst av rehospitalisering for hjertesvkt på 36 %.
MitraClip ser derfor ut til å bli et
viktig supplement i behandlingen av pasienter med mitralinsuffisiens. Utstyret er
CE-merket, og det er utført mer enn 2000
implantasjoner så langt.

res hvis man ikke er fornøyd med resultatet,
eventuelt kan ytterligere en klips sette inn.
Resultatene av denne behandlingen er evaluert i Everest II-studien som ble
presentert på ACC 2010. I denne studien
ble pasienter med mitralinsuffisiens grad
3-4 randomisert til MitraClip eller kirurgisk
behandling (2:1-randomisering). Pasientene
måtte også oppfylle spesielle morfologiske
kriterier når det gjaldt mitralklaffen for å bli
inkludert. Hypotesen var at MitraClip ga
bedre sikkerhet med færre alvorlige utilsiktede hendelser etter 30 dager (superiority
hypothesis) og lik klinisk suksess rate med
frihet fra død, mitralkirurgi/reoperasjon for
mitralfeil og > grad 2+ mitralinsuffisiens
etter 12 måneder. MitraClip ble vellykket
plassert hos 137 av 184 pasienter, mens
kirurgi ble utført hos 80 av 95 randomiserte
pasienter. Hovedkonklusjonen i studien var
at MitraClip var overlegen når det gjaldt
sikkerhet (safety criteria) og ikke dårligere
(non-inferior) når det gjaldt klinisk effekt
sammenlignet med kirurgi hos denne
pasientpopulasjonen. Dette gjaldt både ”per
protocol” og ”intention-to-treat”-analyser.
Data som er presentert seinere i løpet av
2010, blant annet på PCR, har vist at effekten av MitraClip på mitralinsuffisiens holder
seg etter 2 år. Det er også verdt å merke
seg at effekten av MitraClip ser ut til å være
uavhengig av etiologien (degenerativ eller
funksjonell).

Akutte koronarsyndromer
Alf Inge Larsen, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus
ter (DES) sto igjen i fokus. Primær PCI er
veletablert som førstevalgsterapi dersom
det er tilgjengelig innen tidsrammen. Bruk
av trombektomi er dokumentert i 2 store
randomiserte studier, og Horizons1 har lært
oss nytten av å redusere blødninger og at
bruk av DES kan forsvares også ved STEMI.
Av større interesse var sesjon III
som omhandlet plutselig død og hypotermi.
Basert på et konsensus-notat mente man at
alle hjertestansoverlevere bør gå til umiddelbar koronar angiografi, da opp mot 86

Årets TCT var preget av perkutane klaffer.
Der var få nye studier på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), men mange gode symposier.
Som vanlig var der en lang sesjon på rom
147AB tidlig under møtet:.

Optimizing Primary PCI for STEMI
in the Cath Lab.
Her var første del viet farmakoterapi og
stentseleksjon uten at man fikk de store
overraskelsene. Blødninger, trombektomi
og bruk av medikamentavgivende sten-
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i en relativt stor britisk studie (BCIS-1) der
man ikke fant effekt av IABP profylaktisk
ved PCI hos pasienter med redusert LVEF og
utbredt koronarsykdom når de ble behandlet i en stabil fase8. Her var pasienter med
ferskt hjerteinfarkt, stor mitralinsuffisiens
eller ventrikkel septumruptur ekskludert.
Impella som er en intraventrikulær pumpe,
kom i ISAAR-Shock-studien bedre ut enn
standard behandling med IABP9 når det
gjaldt hemodynamisk effekt. Imidlertid var
dette en liten studie, og mortaliteten var lik
i begge grupper. Også i en meta-analyse av
3 studier der IABP ble vurdert mot TandemHeart eller Impella (begge LVAD) fant man
bedre hemodynamisk effekt av LVAD, men
ingen forskjell i mortalitet10. Sikkerheten av
Impella mente man var godt dokumentert
i The Europella Registry som inkluderte 151
pasienter11. Effekten søker man svar på i et
stort prospektivt register (USPella registry),
der man så langt har inkludert 352 pasienter ved 24 sentre. Man rapporterte at det i
en PCI-populasjon med høy risiko ga 51 %
reduksjon i mortalitet sammenliknet med
IABP. Det viktigste mente man var å legge
inn Impella på forhånd, før PCI ble gjort. I
Norge har man etter hvert god erfaring med
Impella ved Haukeland Universitetessykehus der det også er gjort eksperimentelle
studier på effekten på koronar og cerebral
perfusjon under hjertestans12.
En annen sesjon omhandlet nyere
medikamentregimer og utstyr for akutte
koronarsyndromer (AKS):

% har koronar genese2. Dette ble styrket
av PROCAT-studien som ble presentert av
Christian M. Spaulding3. Man evaluerte der
714 pasienter med “out of hospital” (OOH)
hjertestans. Av disse ble 435 sendt rett til
angiografi og eventuelt PCI uavhengig av
om der var ST-elevasjon eller ikke i EKG.
Det overraskende funnet var at selv hos
pasienter uten ST-elevasjon etter return of
spontanous circulation (ROSC), fant man
likevel minst én signifikant koronaråre med
stenose eller okklusjon. Sykehusoverlevelse
var 40 %. Multivariat analyse viste at vellykket PCI var en prediktiv faktor for overlevelse uavhengig av postresusciterings-EKG
(odds ratio 2,06; 95 % KI 1,16 to 3,66). Den
ubehagelige konklusjonen for PCI-operatører er at man må vurdere akutt angiografi
og eventuelt PCI på tross av normalt EKG
etter ROSC. Denne studien bringes nå inn i
relevante retningslinjer.
I en senere presentasjon under
samme symposiet presenterte vår svenske
kollega Goran K. Olivecrona RAPID MI-ICEstudien der spørsmålet om hypothermi
reduserer infarktstørrelsen ble stillet4. Han
refererte til tidligere studier ved Grines
og O’Neal som ikke hadde påvist redusert
infarktstørrelse ved hypotermi. Imidlertid
mente han dette skyldtes at man ikke hadde
oppnådd hypotermigrensen på 35 grader.
Tjue pasienter ble randomisert til standard
primær (P) PCI eller hypotermi kombinert
med PPCI. MR-undersøkelser 4 dager
senere viste 38 % reduksjon i infarktstørrelse relatert til ”myocardium at risk”. Dette
var assosiert med en signifikant reduksjon i
Troponin T-utslipp.
Videre i denne sesjonen gikk man
gjennom litteraturen på kardiogent sjokk
og bruk av intraaortal ballongpumpe
(IABP). En nylig publisert meta-analyse
stilte spørsmålstegn ved bruk av IABP til
alle PPCI pasienter innlagt med kardiogent
sjokk. Data som støttet dette er langt på vei
gjort i trombolysepopulasjoner5. Men data
fra The SHOCK Trial Registry viste tydelig
at en strategi med angiografi/PCI etter
trombolyse kombinert med IABP6 reduserte
mortaliteten. Den eneste egentlig randomiserte studien på IABP ble referert å være
TACTICS, der man fant effekt av behandlingen bare hos pasienter med hjerteinfarkt og
KILLIP-klasse 3-47. Dette er nylig bekreftet
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Emerging drugs and devices for
STEMI and NSTEMI.
Denne sesjonen ble ledet av Michael Gibson og Gilles Montelascot.I denne første
del av denne sesjonen var hovedvekten på
mikrovaskulær sirkulasjon. I en liten studie
på bruk av intrakoronar streptokinase viste
Murat Sezer at medikamentet løst i NaCl
og gitt over 3 minutter ga bedret koronar
flow reserve og redusert infarkt-størrelse.
Deretter tok Gerhard Schuler for seg litteraturen på behandling med intrakoronar
abciximab. Flere studier har vist en sikker
og uttalt effekt av abciximab ved PPCI. Han
viste blant annet til en stor europeisk metaanalyse der mortalitet ble redusert fra 14 til
10 % ved bruk av abciximab13. Dette er også
dokumenter i troponin-positive NSTEMI-
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gig av infarktstørrelsen per se24. Ved bruk
av MGuard-stenten, som er dekket av en
finmasket polymer, fant man i en liten studie
på 60 pasienter ingen med ”no reflow”25.
Dette skal nå testes ut i en stor randomisert
klinisk studie.
STEMI-nettverk ble også grundig
diskutert. En studie fra England ble presentert av Krishnaraj Rathod (London Chest
Hospital). Man hadde der sammenliknet
utkomme etter PPCI i to populasjoner; pasienter transportert direkte til sykehus med
PPCI-mulighet versus pasienter transportert via lokalt sykehus. Det var en analyse
av 1364 STEMI-pasienter i en prospektiv
database. Man fant ikke signifikant forskjell
i mortalitet, men en klar reduksjon i MACE
i gruppen som ble transportert direkte til
PPCI. Hensikten har nok vært å evaluere det
nasjonale systemet. Også i USA er det fremdeles mye debatt rundt temaet pga. store
avstander. Michael Kaspar (New Jersey)
understreket viktigheten av recognition to
reperfusion (R2R) i stedet for door to revascularization/Balloon (D2B). Hele hovedpoenget
var også her å bruke pre-hospitalt EKG for
å bedre hele behandlingskjeden ved STEMI.
For nordmenn kan dette virke gammelmodig, men igjen skyldes det vel et mye mindre
homogent helsevesen og lengre avstander i
USA enn i de fleste deler av Norge?
Fra HORIZONS-data-basen hadde
man nå 3-årsdata. Hovedbudskapet der
var at DES var metallstenter overlegen
i et STEMI-materiale mht. ”target lesion
revascularization” (TLR) hos pasienter med
høy risiko for restenose, som diabetes, liten
diameter av behandlet arterie, KILLIP-klasse
osv. I tillegg var det blant disse høyrisikopasientene som ble behandlet med DES, en
reduksjon i reinfarktrate og stenttrombose!

pasienter mettet med ASA og klopidogrel
minst to timer på forhand.14. Imidlertid fant
man i en nylig publisert stor STEMI-studie
ingen effekt av up-stream abciximab når
pasientene hadde fått klopidogrel tidlig15.
Imidlertid står dette i kontrast til funnene fra
On TIME 2-studien publisert relative nylig
i Lancet. Man fant der at tirofiban gitt prehospitalt ga bedre ST-segment-resolusjon
enn klopidogrel gitt alene i en stor STEMIpopulasjon16. Intrakoronar abciximab ble
undersøkt allerede i 2003 i en liten studie
på 400 pasienter med AKS (gjennomsnitt
TIMI-flow 0,8-0,9). Man fant der en 50 %
reduksjon av MACE (død, reinfarkt, tidlig
revaskularisering) i pasientgruppen som fikk
intrakoronar abciximab sammenliknet med
pasienter som fikk intravenøs behandling17.
I en liten studie på 43 STEMI-pasienter
fant man også bedre mikrosirkulasjon etter
intrakoronar eptifibatid18. Dette er også
bekreftet i en randomisert studie på 154
STEMI-pasienter randomisert til intrakoronar eller intravenøs abciximab. Man fant der
bedret perfusjon, redusert infarktstørrelse
og mindre mikrovaskulær obstruksjon målt
med MR etter intrakoronar administrasjon ved PPCI19. I en stor studie (Cicero)
på 574 STEMI-pasienter fant man bedret
myokardial ”blush”grad, men ikke bedret
ST-segment-resolusjon etter intrakoronar
abciximab20. En annen stor studie på 1912
pasienter med STEMI vil se på kliniske hendelser etter intrakoronar versus intravenøs
abciximab ved PPCI21.
Jochen Wöhrle tok oss så videre i
en sesjon der abciximab ble vurdert i tillegg til mekanisk trombefjerning. I to store
metaanalyser som inkluderte ca. 2500
pasienter fant man at manuell trombektomi
var assosiert med bedret klinisk utkomme22
og at denne effekten kom i tillegg til bruk av
abciximab.23
Man gikk så gjennom fenomenet
”no reflow”. Dettes skyldes bl.a. frisetting av debris, tromberester og vasoaktive
substanser fra okklusjonstedet ved stenting.
I en nylig publisert studie fant man en overraskende høy andel pasienter med dette
fenomenet (29 %). Man brukte SPECT 7-14
dager etter PPCI for å måle infarktstørrelse.
Man konkluderte med at fenomenet ”noreflow” hadde en sterk prediktiv verdi mht.
5 års overlevelse, og at denne var uavhen-

Kontrastindusert nefropati ved PCI i
infarktpopulasjonen
Jin Wi (Sør-Korea) presenterte data fra
en studie på 1044 konsekutive pasienter
behandlet for hjerteinfarkt med PCI. Man
fant 14 % som hadde kontrasindusert nefropati etter PCI definert som en 25 % økning
av kreatininnivået i blod. 1-års-mortalitet var
betydelig forhøyet i denne gruppen (26 vs
7 %). Dette er noe å tenke på ved vanskelige prosedyrer mot små territorier av truet
myokard?
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Ketil Lunde, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

3mnd., BMC: 6,1±8,3 %, ktr -0,5±9,1 %, vedvarende forskjell etter 5 år), NYHA-klasse
og arbeidskapasitet. Dessverre var heller
ikke denne studien randomisert, slik at nytteverdien er begrenset.
Det betyr at det fremdeles er mange
uavklarte spørsmål før celleterapi kan
implementeres i klinisk kardiologi. På TCT
var det en egen sesjon for ”Cardiovascular
Repair”. Stefanie Dimmeler fra Frankfurt
snakket om ulike strategier for å bedre
engraftment og differensiering av transplanterte celler. I eksperimentelle studier
er det vist at genetisk manipulasjon av
celler med overekspresjon av for eksempel
AKT, VEGF og eNOS, veksthormon og IGF
samt behandling med små molekyler som
f.eks. statiner, PPARγ og p38-inhibitorer kan
forbedre resultater av cellebehandling. Av
ulike grunner er de fleste slike metoder ikke
utprøvd klinisk. En ny måte å manipulere
cellene på er å påvirke såkalt microRNA
(miR). MiR er små, ikke-kodende RNA
bestående av 18-25 nukleotider som virker
som regulatorer av genekspresjon både
under fysiologiske og patologiske forhold,
stort sett ved å hemme proteintranslasjon og/eller ved å degradere mRNA. En
rekke miR er aktivert i føtallivet og bidrar til
utviklingspotensialet i umodne celler. Disse
”skrus av” hos voksne individer, men ved
f.eks. hjertesvikt har en sett reaktivering av
flere slike miR. Dette har positiv effekt for
regenerasjon av myokard, men kan også gi
uheldige effekter som for eksempel aktivering av det pro-apoptotiske miR-34. Ved
å blokkere effekten av ugunstige miR med
antagomiR (kjemisk modifiserte anti-miRsekvenser som basekoplet med miRNA og
blokkerer effekt), ser en for seg muligheter
for å effektivisere differensieringen av cellene, bedre integrering av transplanterte
celler og å kunne reversere alders- og
sykdomsbetinget forringelse av pasientens
egne celler. F.eks. er det vist at aktivering
av miR-92a motvirker sprouting (”knoppskyting”) og angiogenese. Ved å inkubere
celler med antagomiR-92 som blokkerer
microRNA-92a, er det sammenliknet med

Bodo Strauer rapporterte i Circulation
(2002;106:1913) en metode for intrakoronar
injeksjon av pasientens egne benmargceller
(BMC) etter PCI-behandlet akutt hjerteinfarkt. 10 pasienter fikk behandling, mens 10
pasienter som ikke ville være med, fungerte
som kontrollgruppe. Strauer rapporterte
at behandlingen var gjennomførbar, og
resultatene indikerte at den hadde positiv effekt på venstre ventrikkelfunksjon,
angivelig ved såkalt transdifferensiering
av BMC til endotel, glatte muskelceller
og kardiomyocytter. Siden den gang er
tusenvis av pasienter behandlet på tilsvarende måte i kliniske studier, og selv om vi
med de negative (nøytrale) resultatene i
vår hjemlige ASTAMI-studie (N Engl J Med
2006;355:1199) var med på å kjøle interessen for feltet, har metaanalyser vist at slik
behandling fører til bedring av LVEF med ca.
2,5 prosentpoeng. De fleste mener dette
er for lite til å anbefale BMC i den kliniske
rutine ved akutte infarkter. Det er dessuten usikkert om effekten er vedvarende.
Svakheter er dessuten at en ikke vet nok om
virkningsmekanismer, få celler blir værende
i hjertet etter transplantasjon, mange celler
dør og få om noen transplanterte celler blir
til kardiomyocytter.
Nå har Strauer til en viss grad blåst
nytt liv i feltet etter hot-line-presentasjon av
STAR-heart-studien på ESC (for øvrig tidligere i år publisert i European Journal of Heart
Failure (2010;12:721), noe som har ført til at
Strauer har fått to års karantene for publikasjon i ESC). Postinfarktsvikt-pasienter med
LVEF < 35 % 8,5±3,2 år etter det akutte
infarktet ble inkludert i studien. 191 fikk
intrakoronar injeksjon av egne BMC (80120ml benmarg, 66±3,3x106 mononukleære
celler), og det var 200 i kontrollgruppen.
Alle ble godt medikamentelt behandlet idet
ca. 90 % fikk ACE-hemmere/AII-blokkere,
β-blokkere og statiner. Pasientene ble fulgt
i fem år, og mens mortalitet i BMC gruppen
var 0,75 % per år var den 3,68 % per år i
kontrollgruppen (p<0,01 ved Kaplan-Meier
analyse). Det var også signifikant forskjell
mellom gruppene for endring i LVEF (etter
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vill-type cellene vist bedre evne til revaskularising i en bakbens iskemi-modell i mus
(Bonauer et al, Science 2009;324:1710).
Robert Kloner fra University of
Southern California gikk gjennom status for
embryonale stamceller (ESC) og induserte
pluripotente stamceller (iPS). Det er i flere
studier på akutt infarkt hos gnagere vist
at humane embryonale stamceller (hESC)
etter transplantasjon til infarsert område
danner graft som bidrar til bedret venstre
ventrikkelfunksjon. Det er også tegn til at
cellene utvikler seg til kardiomyocytter som
integreres med vertens myokard, bl.a. ved
at det uttrykkes connexin 43 som tegn til
elektrisk kopling mellom transplanterte
celler og vertsceller. Det er imidlertid også
her problemer. Udifferensierte ESC danner
teratomer, og det er nødvendig med in vitro
differensiering av ESC mot kardiomyocytter
før transplantasjon. Gjeldende protokoller
er imidlertid lite effektive. Dette fører til
problemer med å oppnå tilstrekkelig antall
celler; det er dessuten stor grad av celledød
ved nekrose/apoptose etter transplantasjon,
og det er behov for immunsuppresjon for å
hindre lymfocyttmediert rejeksjon. Uansett
er det fremdeles risiko for tumordannelse
(teratomer) ved bruk av ESC siden det er
vanskelig å oppnå rene cellekulturer med
differensierte celler. I tillegg kommer etiske
problemer. På grunn av den unike differensieringskapasiteten regnes ESC fremdeles
som ”the holy grail of stem cell therapy”. Og
selv om det i dag ikke er så mange som tror
ESC blir aktuelle som terapeutisk medisin,
er forskning på ESC fremdeles viktig fordi
den bl.a. gir innsikt i hvilke signaler som
er aktive i differensieringen fra umoden til
moden celle.
Kunnskap fra forskning på ESC var
basis for fremstilling av induserte pluripotente stamceller (iPS). iPS-celler fremstilles fra modne celler som reprogrammeres
til et umodent stadium. Ved å bruke 4
transkripsjonsfaktorer (OCT3/4, Sox2,
Klf4 og c-Myc) reprogrammerte Takahashi
og Yamanaka hudfibroblaster fra mus til
celler som var pluripotente, dvs. at de gir
opphav til celler fra alle tre kimlag (Cell
2006;126:663). Senere har flere grupper
klart å lage lignende celler fra ulike humane
kilder med ulike oppskrifter for reprogrammering. Det knytter seg stor interesse

til bruken av iPS fordi etiske problemer
reduseres, problemer med rejeksjon unngås
dersom en bruker pasientens egne (autologe) celler for å fremstille iPS og tilgangen
på celler er ubegrenset fordi en f.eks. kan
benytte en hudbiopsi. I en eksperimentell
hjerteinfarktmodell hos mus er det vist at
iPS-celler kan utvikle seg til myokard og
bedre venstre ventrikkels funksjon (Nelson
et al, Circulation 2009;120:408). I og med
at disse cellene er svært potente kan det
dannes teratomer (faktisk et av kriteriene
for iPS), og differensiering av IPS mot kardiomyocytter før transplantasjon vil sannsynligvis være nødvendig. Fordi faktorene
som brukes for reprogrammering til dels er
onkogener (spesielt c-Myc) er karsinogenese en bekymring, slik at sikkerhetsaspekter må belyses grundig før klinisk utprøving
av iPS blir aktuelt.
Selv om de fleste i dag mener BMC
ikke kan transdifferensiere til kardiomyocytter, er det sterkere holdepunkter for at celler
fra benmarg (endothelial precursor cells
– EPC og til dels mesenchymale stromale
celler – MSC) er involvert i angiogenese.
I 2009 rapporterte en gruppe fra Leiden
i Nederland signifikant bedring av perfusjon ved SPECT, CCS-klasse, livskvalitet og
LVEF etter kateterbasert (NOGA-system)
intramyokardial injeksjon av BMC (n=25)
sammenliknet med kontroll (n=25) hos
pasienter med ”no-option”-angina (Ramshorst et al, JAMA 2009;301:1997). På TCT
presenterte Timothy Henry fra Minneapolis
Heart Institute resultatene fra en liknende
studie, ACT-34 CMI-studien. 167 pasienter
med ”no-option”-angina ble randomisert
til kontroll (n=56) eller høydose (n=56)
eller lavdose BMC (n=55). Cellene var
CD34+ (EPC) hentet fra perifert blod ved
aferese etter mobilisering med G-CSF. Etter
6 måneder hadde cellegruppene signifikant færre anginaepisoder og lengre tid til
utmattelse på tredemølle, noe som ikke
var overraskende siden studiedesign var
åpen. Det var imidlertid også signifikant
bedring av perfusjon i lavdosegruppen, men
resultatene var ikke konsistente siden høydosegruppen ikke opplevde bedring sammenliknet med kontrollgruppen. Studien er
dessuten ennå ikke publisert. Så selv om
stamcelleterapi for angiogenese virker som
en lovende behandling for denne pasient-
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effekt pågår. Avhengig av disse resultatene
blir det bestemt om fase II av studien blir
igangsatt med ytterligere 195 pasienter.
I motsetning til vår ASTAMI-studie
som ikke viste effekt av intrakoronar BMC
behandling etter akutt hjerteinfarkt, rapporterte gruppen til Andreas Zeiher i Frankfurt
signifikant effekt på LVEF (absolutt 2,5 %) i
den dobbelt så store (n=204) REPAIR-AMIstudien (N Engl J Med 2006;355:1210).
Siden den gang har de jobbet for en klinisk
endepunktstudie som nå har navnet BAMI,
men det har i kjølvannet av finanskrisen
vært vanskelig å skaffe midler. Det er nå
inne en EU-søknad på 6 millioner € for å
finansiere en slik multisenterstudie med
3000 pasienter med akutt infarkt med mål
om 25 % reduksjon av mortalitet etter 2 år.
Så selv om stamcelleterapi innen kardiologien har opplevd dempet interesse etter den
tidlige entusiasme, er feltet på ingen måte
dødt, og det er realistisk håp om at stamcellebehandling vil bli et klinisk tilbud til våre
pasienter.
Takk til Leif Erik Vinge for korrekturlesing og kommentarer til manus.

gruppen må resultatene til Ramhorst et al
bekreftes i flere studier.
Avslutningsvis vil jeg si noen ord om
C-CURE-studien og BAMI-studien. Bakgrunnen for C-CURE er forskning på ESC ved
Mayo-klinikken. Ved å bruke kombinert
genanalyse (genomics) og proteinanalyse
(proteomics) i forbindelse med differensiering fra mesoderm til kardiomyocytter
har en identifisert sentrale faktorer i denne
prosessen. Ved å matche disse resultatene
med reseptorprofilen på MSC fra benmarg
har en kommet fram til at en ”cocktail” av
vekstfaktorer og cytokiner (bl.a. TGF-β,
BMP-4, IGF-1, IL-6) som skal fremme differensiering av MSC til kardiomyocytter. I
en eksperimentell hjerteinfarkt-studie er det
vist at slike ”guided-cardiopoietic” MSC gir
bedre effekt på venstre ventrikkels funksjon
enn vill-type celler (Befahr et al, J Am Coll
Cardiol 2010;56:721). I C-CURE randomiseres pasienter med iskemisk kardiomyopati
i NYHA klasse II-III med LVEF 15-40 % til
intramyokardial injeksjon av slike guided
MSC med NOGA-systemet eller til kontroll.
De første 45 pasientene er inkludert i fase
I av studien, og analyser på sikkerhet og

Medikamentavgivende stenter
Ole Johan Jakobsen, Kardiologisk seksjon, Aust-Agder Sentralsykehus
det var en trend mot superiority. Dette gjaldt
in stent late loss (tap av lumendiameter). Det
var svært få kliniske hendelser i løpet av 12
måneder, og Grube mente biolimus-stenten
hadde vist at den var trygg å bruke. Det var
bare 182 pasienter med stabil sykdom, og
korte lesjoner og lengre oppfølgingstid er
nødvendig. Pasientene skal følges i 5 år.
COMPARE sammenligner de to
medikamentavgivende stnenten Xience V
og Taxus Liberte, 1800 pasienter ble randomisert og 2-års-resultatet ble presentert.
Dette er en ”real life”-studie der 60 % av
pasienter hadde akutt koronarsyndrom.
Primært endepunkt er kardial død, infarkt
og TVR (revaskularisering av den aktuelle
åren). 2 års oppfølging viste 9 % hendelser i Xience V-gruppen mot 13,7 % i Taxus

Greg Kaluza, Cardiovascular Research
Foundation, New York, delte sine tanker om
fremtidens stenter. Han mente luften var
gått ut av ballongen da det er vanskelig å
komme opp med noe nytt som vil utgjøre
en stor forskjell. Dagens DES er simpelthen
veldig bra. Bioabsorberbare stenter har
potensial, men er ikke der ennå.
BIOFREEDOM er en prospektiv
randomisert studie av polymerfri Biolimus
A9-stent og paclitaxel-stent. Studien ble
presentert av Eberhard Grube. Hypotesen
var at en porøs overflate kunne medføre
medikamentfrigjøring uten polymer og
dermed unngå sene hendelser. Behov for
kortere dobbel platehemming? Angiografisk
kontroll etter 12 måneder viste at Biolimus
klarte non-inferior-resultat mot paclitaxel, og
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sjon i reinfarkt sammenliknet med heparin
+GPIIb/3a-hemmer. Totalmortaliteten var
redusert med 25 % med ”number needed to
treat” på 56.
ISAR-TEST IV ble presentert av
Robert Byrne. Her ble de to medikamentavgivende stentene Cypher og Xience V
sammenlignet. Kort fortalt ble det vist at det
er sammenliknbare resultater etter 2 år.
LEADERS ser på biolimus- versus
sirolimus-avgivende stenter og ble presentert av Patrick Serruys. Studien besto
av 1700 pasienter. Den møtte non-inferiormålet. 3 års resultater ble presentert. For
hele gruppen var det likt resultat, men i
subgruppen med STEMI var det signifikant
mindre MACE i biolimusgruppen.
I NEVO RES I-studien ble Nevo-stent
med reservoirteknologi, absorberbar polymer og sirolimus testet mot Taxus Liberte.
394 pasienter ble inkludert. Etter 6 måneder
var lumentap signifikant mindre for Nevostenten. Studien var ikke dimensjonert for
kliniske endepunkter, men numerisk var det
favorisering av Nevo-stenten i alle kategorier, og større studier er underveis.
SORT OUT IV vurderer Cypher mot
Xience prime/Promus, dvs. førstegenerasjons sirolimus- mot andregenerasjons
everolimus-stent. Det er en prospektiv
randomisert studie hvor 2774 pas ble fulgt
klinisk i 9 måneder. Begge stentene hadde
lav andel hendelser. Everolimus møtte noninferior-kriteriet som studien var designet
for.
SPIRIT IV så på everolimus versus paclitaxel. 2 års resultat fra de 3687
pasientene ble presentert. Det primære
endepunkt, kardial død, hjerteinfarkt med
utgangspunkt i behandlet åre eller iskemidrevet revaskulariseringsbehov av lesjonen, var 9,9 % versus 6,9 % i henholdsvis
Taxus Express- og Xience V-gruppene.
Det var signifikant bedre resultater for
everolimusgruppen.

Liberte-gruppen (p=0,0016). Stenttrombose i Taxus-gruppen øker med 0,7 % årlig,
mens det i Xience V-gruppen var en årlig
økning på 0,3 %. Samlet ble det henholdsvis 2,7 % og 0,6 %. Det var ikke signifikant
forskjell i total død eller kardial død.
Martin B. Leon presenterte
ENDEAVOR-resultater. I ENDEAVOR IIstudien ble Endeavor-stenten sammenlignet
med Driver-stenten (BMS-metallstent),
med 5 år oppfølging. TLR (revaskularisering
av den aktuelle lesjonen) var fremdeles
signifikant lavere med 7,4 % vs 16,5 %. I
ENDEAVOR IV-studien ble Endeavor sammenlignet med Taxus, med 3 års oppfølging.
Endeavor var signifikant bedre på kardial
død og hjerteinfarkt mens TVR ikke viser
signifikante forskjeller. Leon fokuserte på
sene stenttromboser (1-3 år) hvor det kun
var 1 hendelse i Endeavorgruppen mot 11 i
Taxusgruppen. Han mente at Endeavor var
bedre enn førstegenerasjons medikamentavgivende stent (DES)når det gjaldt stenttromboser etter 1 år.
CARE er en randomisert studie som
ser på sirolimusdekket mikrostent mot
mikrostent uten medikament og mot Driver
(BMS) i små koronarkar, diameter 2-2,75
mm. Leveringssystemet på mikrostenten
er 0,014”, noe som gir økt fleksibilitet. 220
pasienter ble inkludert, og det var forutsatt
både pre- og post-dilatasjon. Primært endepunkt var sent lumentap i stenten etter 8
måneder. Mikrostenten med sirolimus viste
signifikant bedre resultat enn BMS-variantene mikrostent og Driver som seg imellom
ikke hadde signifikante forskjeller. Gjennomsnittlig koronardiameter var 2,34 mm.
Horizon AMI ble presentert av Gregg
Stone som viste 3 års resultater. Fortsatt var
det signifikant mindre revaskulariseringsbehov av lesjonen (TLR) for Taxus (DES)
versus Express (BMS). Det var ikke forskjell
i sikkerhetsendepunkter. Bivalirudin, som
inngikk i medikamentarmen, viste en 36
% reduksjon i blødning og 24 % reduk-
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CT PÅ TCT 2010
Haakon Grøgaard, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

4.

CT-undersøkelse av hjertet har utviklet
seg betydelig, fra ren prognostisering med
bestemmelse av kalsiumscore til dagens
muligheter for detaljert beskrivelse av koronaranatomi med muligheter for samtidig
bestemmelse av koronar blodstrøm. Anvendelse av CT for diagnostikk av kransarterier,
torakalaorta og lungesirkulasjon gjør metoden svært interessant. Den kanskje viktigste
nyheten på TCT var muligheten for stress
undersøkelse med hyperemi (adenosin) og
samtidig koronar angiografi. Kvantitering av
koronarperfusjon ved hjelp av ”computational fluid dynamics” (CFD) synes å stemme
godt overens med intrakoronar trykkmåling
ved ”fractional flow reserve” (FFR). Nye
opptaksalgoritmer har også i betydelig grad
redusert problemet med kalk og stenter.
Det synes å være relative bred enighet om følgende indikasjoner for coronar CT
i dag:
1. Utelukke kransarteriesykdom hos
pasienter med lav til moderat risiko.
Per se er CT av kransårer den best tilgjengelige undersøkelse for å utelukke
kransåresykdom med en negativ prediktiv verdi som nærmer seg 100 %.
Ved en del CT-undersøkeler kan man
også påvise kransåresykdom før den
kan påvises ved koronar angiografi.
Man kan også tenke seg å bruke CT
av kransårer som preoperativ undersøkelse istedenfor stresstesting.
2. Anatomisk vurdering av hjerte/perikard, inkludert påvisning av oppfyllninger, tromber og lignende.
3. ”Triple rule out” i vurderingen av
brystsmerter, dvs. utelukke kransåresykdom, aortadisseksjon og lungeemboli i en og samme undersøkelse.

5.

Vurdering av bypassgraft og stenter;
er disse åpne? In-stent-stenose kan
være vanskelig å vurdere, og det
er problemer med artefakter ved
metallklips.
Vurdering av hjertets veggbevegelse
og myokardmasse; er i dag like god
ved CT-undersøkelse som ved MR.
For vurdering av klaffefunksjon er
foreløpig MR-undersøkelse av hjertet
et bedre alternativ, og selv om denne
undersøkelsen er betydelig mer tidkrevende, er den uten stråling.

Teknologi: Bruk av såkalt prospektiv
”gating” gjør at diagnostisk nøyaktighet øker
og at man samtidig kan redusere stråledosene betydelig. Ved slike opptak er stråledosen nå lik eller lavere enn ved kateterangiografi. Alle de store leverandørene som
Philips, GE Siemens og Toshiba har i dag slik
teknologi.
Store studier og oversiktsartikler av
nyere teknologi mangler, men de teknologiske fremskritt på CT-fronten gjør at metoden i økende grad vil tvinge seg frem som et
viktig hjelpemiddel i hjertediagnostikken.
Enkeltkilde 64-slice CT: Bildene
rekonstrueres her fra et 180 graders bildeopptak med 64 skiver/snitt.
Dobbeltkilde CT: 2 tuber og 2 detektorer som er montert 90 grader på hverandre gjør at scantiden kan reduseres og
temporaloppløsning kan bedres ytterligere,
noe som igjen fører til lavere stråledose og
at man kan undersøke hjerter med høyere
hjertefrekvens uten bruk av frekvensdempende midler (betablokkere).
256- skivers og 320-skivers maskiner er nå på markedet, og disse gjør det
mulig å skanne hele hjertet ved én rotasjon
og ett hjerteslag.

173

hjerteforum

N° 1 / 2011/ vol 24

